
 

DANIA Z BURAKÓW – NIE TYLKO
BARSZCZ

przepisy.pl



Sałatka z kaszy gryczanej z burakami i kozim
serem

przepisy.pl

30 minut 6 osób Łatwe

Składniki:

kasza gryczana - 200 gramów

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

jogurt naturalny - 3 łyżki

musztarda Dijon - 1 łyżeczka

buraki marynowane (kulki) - 150 gramów

ser kozi - 100 gramów

garść orzechów włoskich

2 garści rukoli

Sposób przygotowania:

1. Kaszę ugotuj na sypko według wskazówek umieszczonych na opakowaniu a następnie

wystudź.

2. Majonez połącz z jogurtem oraz musztardą i wymieszaj. Buraki pokrój na połówki, ser pokrój na

mniejsze kawałki a orzechy upraż na suchej rozgrzanej patelni.

3. Sałatkę możesz serwować na dwa sposoby: albo wymieszaj wszystkie składniki ze sobą i

przełóż do salaterki, lub ułóż warstwowo np. w małych słoiczkach. Układaj wtedy kolejno: kasze,

sos majonezowy, rukolę, buraki oraz orzechy. Gotową sałatkę podawaj z grzankami.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-kaszy-gryczanej-z-burakami-i-kozim-serem
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Spirale z buraków z pomarańczami i miętą
przepisy.pl

25 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

buraki świeże - 2 sztuki

Sos sałatkowy grecki Knorr - 1 sztuka

ser kozi - 50 gramów

pomarańcza - 1 sztuka

świeża mięta - 0.5 pęczków

oliwa z oliwek - 3 łyżki

sok z pomarańczy - 3 łyżki

orzechy włoskie - 3 łyżki

rukola 2 garstki

Sposób przygotowania:

1. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj z oliwą i sokiem z pomarańczy. Orzechy upraż na suchej

rozgrzanej patelni. Schłodzony ser pokrój w talarki.

2. Buraki obierz ze skóry a następnie używając specjalnej obieraczki pokrój je w spiralki.

Następnie sparz je krótko we wrzącej wodzie i wystudź. Pomarańczę obierz i wykrój z niej tzw.

segmenty.

3. Buraczane spiralki ułóż dekoracyjnie na półmisku wyłożonej rukolą i polej przygotowanym

sosem.

4. Na buraczkach ułóż segmenty cytrusa, kawałki sera oraz listki mięty. Całość posyp prażonymi

orzechami i podawaj.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/spirale-z-burakow-z-pomaranczami-i-mieta
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Buraczkowy sernik
przepisy.pl

15 minut Średnie

Wskazówki pieczenia:

80 minut 200/150 °C

tortownica 24 cm

Składniki:

mąka pszenna - 250 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

cukier - 150 gramów

jajko - 1 sztuka

kakao - 1 łyżka

twaróg mielony - 500 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

jajka - 4 sztuki

cukier - 200 gramów

budyń śmietankowy - 1 opakowanie

mąka ziemniaczana - 1 łyżka

buraki czerwone - 2 sztuki

sok z połowy cytryny

Sposób przygotowania:

1. Buraczki obierz, pokrój na kawałki i ugotuj do miękkości w niewielkiej ilości wody. Następnie

zmiksuj i osącz na sicie. Odmierz 300 g pulpy i wymieszaj z sokiem cytrynowym.

2. Dno tortownicy o średnicy 24 cm wyłóż papierem do pieczenia. W misce wymieszaj szybko

mikserem wszystkie składniki ciasta, tak aby utworzyły kruszonkę.

3. Ciasto przesyp do tortownicy i wylep nim dno i boki formy. Żółtka oddziel od białek.

4. W misce utrzyj miękką Kasię z cukrem. Ciągle ucierając dodaj żółtka, ser, budyń, mąkę

ziemniaczaną i buraczki.

5. Białka ubij na sztywną pianę, dodaj do masy serowej i dokładnie wymieszaj.

6. Masę przełóż do tortownicy wyłożonej ciastem. Wstaw do nagrzanego do 200 st.C piekarnika na

20 minut. Następnie zmniejsz temperaturę do 150 st.C i piecz jeszcze około 60 minut.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/buraczkowy-sernik
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Pasta warzywna z buraków
przepisy.pl

30 minut 8 osób Łatwe

Składniki:

burak średniej wielkości - 2 sztuki

nieobrany ząbek czosnku - 4 sztuki

średniej wielkości cebula - 1 sztuka

Majonez Hellmann's Oryginalny - 3 łyżki

ostra papryka chilli - 1 sztuka

jabłko - 1 sztuka

mały pęczek kolendry

ziarna siemienia lnianego - 100 gramów

ziarna słonecznika - 100 gramów

sok z cytryny - 1 sztuka

kmin rzymski - 1 łyżeczka

Sposób przygotowania:

1. Nieobraną cebulę, buraka, czosnek jabłko i chili – zawiń w folię aluminiową (każde warzywo

osobno). Wstaw je do nagrzanego do 190 st. C. piekarnika. Po około 20 minutach wyjmij czosnek,

chili, jabłko i cebulę. Buraki piecz kolejne 20 minut - w zależności od ichwielkości czas może się

wydłużyć. Buraki po upieczeniu powinny być miękkie. Upieczone warzywa odstaw do

wystygnięcia.

2. Ziarna lnu i słonecznika przesyp na blachę do pieczenia. Praż je przez około 10 minut. Odstaw,

aby wystygły.

3. Zimne warzywa obierz z łupin lub skóry. Następnie przełóż do kielicha miksera i dodaj uprażone

nasiona, majonez, oraz kmin rzymski. Całość dokładnie zmiksuj. Dodany majonez sprawi, że

składniki pasty idealnie się ze sobą połączą.

4. Powstałą pastę dopraw do smaku sokiem z cytryny, posiekana kolendrą i, jeśli zachodzi taka

potrzeba, szczyptą soli.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/pasta-warzywna-z-burakow
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Wykwintna sałatka śledziowa z buraczkami
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

śledź marynowany - 3 sztuki

buraki - 2 sztuki

Majonez Hellmann's Babuni - 10 łyżek

ziemniaki - 3 sztuki

musztarda - 1 łyżka

cytryna - 0.5 sztuk

szczypiorek - 1 pęczek

pieprz czarny - 1 szczypta

Sposób przygotowania:

1. Buraki oraz ziemniaki posmaruj lekko oliwą i zawiń w folię aluminiową. Piecz do miękkości w

piekarniku przez około 25-30 minut w temperaturze 180 °C.

2. Po upieczeniu warzywa wystudź, obierz i pokrój w niedużą kostkę, tak samo pokrój filety

śledzia. Szczypior drobno posiekaj.

3. Majonez Babuni Hellmann's wymieszaj z musztardą, sokiem z cytryny i dopraw do smaku.

4. Na dnie salaterki ułóż pokrojone śledzie, posmaruj je przygotowanym majonezem i posyp

szczypiorem.

5. Następnie wyłóż pokrojone ziemniaki, które również posmaruj majonezem i posyp

szczypiorem. Ostatnią warstwę stanowią buraki. Na nie też nałóż majonez i szczypior. Sałatkę

podawaj schłodzoną. Potrawę możesz wzbogacić, dodając marchewkę i groszek konserwowy.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/wykwintna-salatka-sledziowa-z-buraczkami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Piernik z burakami
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

40 minut 180 °C 10x28cm

Składniki:

mąka pszenna - 300 gramów

przyprawa do pierników - 15 gramów

Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

płynny miód - 100 gramów

jajka - 3 sztuki

buraki - 350 gramów

proszek do pieczenia - 10 gramów

soda oczyszczona - 0.5 łyżeczek

śmietanka 30% - 100 mililitrów

cukier puder - 100 gramów

cynamon - 0.5 łyżeczek

Sposób przygotowania:

1. Buraki ugotuj razem ze skórką, następnie zahartuj zimną wodą, przestudź i zetrzyj na tarce o

dużych oczkach.

2. Kasię roztop w rondelku i wymieszaj z miodem i jajkami. W misce wymieszaj mąkę z proszkiem

do pieczenia, sodą, przyprawą do pierników i cynamonem.

3. Do mąki z dodatkami dodaj Kasię z miodem i jajkami, i wymieszaj

4. Na koniec dodaj starte na tarce i odsączone na sicie buraki, i powtórnie wymieszaj. Jeśli masa

jest bardzo gęsta dodaj śmietankę.

5. Ciasto przełóż do formy keksowej o wymiarach 10 x 28 cm wyłożonej papierem do pieczenia i

piecz około 40 minut w 180 st. C.

6. Cukier puder utrzyj z cynamonem i 2-3 łyżkami wody. Jeszcze ciepłe ciasto polej lukrem i zostaw

do wystygnięcia.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/piernik-z-burakami
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Sałatka z pieczonych buraków i sera blue
przepisy.pl

60 minut 4 osoby Średnie

Składniki:

buraki - 4 sztuki

zielona sałata - 200 gramów

cykoria - kilka listków

ser typu blue - 150 gramów

Sos sałatkowy francuski Knorr - 1
opakowanie

orzechy włoskie - 100 gramów

miód - 1 łyżka

ocet balsamiczny lub z czerwonego wina

oliwa z oliwek - 3 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Buraki dokładnie umyj, skrop odrobiną oliwą i posyp solą morską. Następnie zawiń w folię

aluminiową i piecz w piekarniku rozgrzanym do 170 °C przez godzinę. Odstaw do ostygnięcia.

2. Sos sałatkowy Knorr wymieszaj z oliwą i odrobiną wody. Dopraw octem i miodem.

3. Wystudzone buraki obierz ze skórki, pokrój w paski i połącz z orzechami.

4. Na talerzu ułóż liście cykorii, następnie połóż buraki z orzechami oraz liście zielonej sałaty.

5. Pokrusz ser i posyp nim wierzch sałatki. Całość polej przygotowanym wcześniej sosem

sałatkowym Knorr.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/salatka-z-pieczonych-burakow-i-sera-blue-1
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Różowa zupa buraczkowa z pajęczyną
przepisy.pl

90 minut 4 osoby Łatwe

Składniki:

buraki - 4 sztuki

Rosół z kury z pietruszką i lubczykiem
Knorr - 1 sztuka

ziemniaki - 2 sztuki

gęsta śmietana - 4 łyżki

Sposób przygotowania:

1. Buraki umyj, zawiń w folię i upiecz w 160 stopniach przez 1 godzinę.

2. Po tym czasie ostudź je lekko, obierz, rozdrobnij i przełóż do garnka.

3. Dodaj pokrojonego ziemniaka, wlej litr gorącej wody, dodaj kostkę Knorr i gotuj wszystko aż

zmięknie.

4. Po tym czasie zupę zmiksuj na gładki krem i przelej na talerz.

5. Namaluj wzorek pajęczyny. Na środku nałóż łyżką gęstą śmietanę. Wykałaczką rozciągnij

śmietankę tak aby powstała pajęczyna.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/rozowa-zupa-buraczkowa-z-pajeczyna
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl


Buraczkowe muffinki
przepisy.pl

0 minut Łatwe

Wskazówki pieczenia:

25 minut 180 °C

Składniki:

mąka pszenna - 250 gramów

cukier - 150 gramów

kakao - 4 łyżki

gorzka czekolada - 100 gramów

soda - 0.5 łyżeczek

proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

sól - 1 szczypta

Kostka do pieczenia Kasia - 80 gramów

buraki - 350 gramów

jajka - 2 sztuki

jogurt naturalny - 150 mililitrów

kandyzowane wiśnie - 12 sztuk

Sposób przygotowania:

1. Buraki ugotuj ze skórką do miękkości, następnie obierz i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach.

Odciśnij na sicie i odmierz szklanką 250 ml.

2. Czekoladę posiekaj. Połowę zostaw na polewę, resztę wymieszaj z pozostałymi suchymi

składnikami.

3. Kasię roztop w rondelku i przestudź. Wymieszaj ze startymi buraczkami, jajkami i jogurtem.

4. Mokre składniki wlej do suchych i lekko wymieszaj. Formę do mufinek wyłóż papilotkami.

5. Ciasto przełóż do papilotek wypełniając je prawie do pełna. Piecz ok. 25 minut w 180 st.C.

Sprawdź drewnianym patyczkiem czy ciasto jest upieczone.

6. Pozostałą czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. Wystudzone muffinki posmaruj polewą

czekoladową i udekoruj kandyzowanymi wiśniami.

Przepis ten pochodzi z serwisu kulinarnego www.przepisy.pl. Znajdź nas na Facebooku www.facebook.com/przepisypl

https://www.przepisy.pl/przepis/buraczkowe-muffinki
http://www.przepisy.pl
http://www.facebook.com/przepisypl

